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I. ARGUMENT 

Planul de dezvoltare instituţionala  este elaborat pentru o perioadă de patru ani şi are drept scop racordarea misiunii grădiniţei la 

angajamentele şi priorităţile sale. Informaţia de bază este furnizată de rezultatele evaluării capacităţilor instituţionale, care oferă o 

înţelegere profundă a capacităţilor unităţii de a-şi realiza eficient angajamentele. Acolo unde în mod evident capacitatea este 

insuficientă sau structura instituţională pare a fi inadecvată să atingă aceste angajamente, au fost identificate un şir de lacune şi 

probleme. În acelaşi timp, au fost sugerate acţiuni de depăşire a lacunelor atestate şi de soluţionare a problemelor identificate. PDI este 

un document evolutiv, din următoarele considerent: 

• este rezultatul unui şir de studii realizate în cadrul unităţii, inclusiv analiza funcţională, evaluarea capacităţilor, discuţii cu 

constituenţii,  

• pe perioada implementării sale, impactul va fi evaluat, iar în rezultatul evaluării vor fi identificate noi elemente ce trebuie luate 

în considerare şi integrate în Plan;  

• sporirea treptată a capacităţilor va condiţiona noi etape în procesul de planificare şi implementare.  

 Este evident că accentul major trebuie plasat pe dezvoltarea/elaborarea politicilor publice, care la moment sunt considerate în mare 

măsură o caracteristică a unei bune administrări. Din acest motiv, o atenţie specială a fost acordată capacităţii gradinitei de a elabora 

politici realizabile şi lucrative împreună cu partenerii şi beneficiarii.           

          De asemenea, consider că un manager al unei instituţii de învăţământ trebuie să se orienteze spre noile direcţii apărute în 

strategia dezvoltării învăţământului, în concordanţă cu obiectivele privind asigurarea calităţii educaţiei, pe care este obligat să le 

susţină şi să le dezvolte. 

În contextul reformei sistemului educativ din România , realizarea Proiectului de dezvoltare al Grădiniţei nr. 191 are menirea de 

a individualiza unitatea în ceea ce priveşte funcţionarea din punct de vedere curricular, financiar, al relaţiilor comunitare şi al 

resurselor umane. Cred în valorile profesionale formate şi afirmate de-a lungul timpului în această grădiniţă, în capacitatea şi 

competenţele cadrelor didactice din unitate, de a obţine şi menţine la standarde ridicate performanţelor copiilor. 

 

 

 

 

 



 

II SCOPUL PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

" Scopul strategic principal al politicii UNIUNII  EUROPENE  este de a deveni cea mai dinamică şi competitivă societate 

economică şi de cunoaştere din lume, capabilă să susţină creşterea economică prin crearea de locuri de muncă mai bune şi printr-

o mai mare şi eficientă coeziune socială”. 

                                                                                             Lisabona, 2000 

Pornind de la acest obiectiv major, societatea româneasca pune accent pe educaţia timpurie şi pe asigurarea calităţii în 

învaţământul preprimar. La nivel de bază suntem cei care transformăm în comportamente măsurabile şi descriptori de performanţă 

jaloanele Reformei educaţionale. 

         Perioada preşcolară (vârsta de aur a copilăriei) este vârsta unor mari achiziţii psihocomportamentale fundamentale a căror 

calitate va influenţa în mare măsură nivelul de adaptare şi de intregrare a copilului în fazele următoare ale evoluţiei şi dezvoltării lui. 

          ”Procesul devenirii ca persoană unică, independentă şi perfect funcţională îşi are rădăcinile în copilăria timpurie.” (Tomşa 

Gheorghe). 

            Misiunea Gradinitei nr. 191 este de socializare  a copiilor preşcolari, în vederea integrării şi adaptării cu succes, fără dificultate 

în activitatea şcolară şi în societate. 

         Preşcolarii sunt primii beneficiari ai investiţiilor societăţii, dar şi viitorii adulţi, cei care trebuie să fie capabili să continue 

dezvoltarea societătii. 

Ne dorim ca, prin tot ce facem, să dobândim statutul de grădiniţă de referinţă în sectorul nostru, spre binele întregului colectiv. 

Profilul  copilului care a frecventat grădiniţa include: 

• spirit de echipă şi de cooperare; 

• flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate; 

• deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii; 

Scopul PDI este de a marca ţintele strategice pe care se va concentra efortul pentru realizarea misiunii de baza a grădiniţei în 

perioada 2018 – 2022, stabilirea nivelului de ambiţie şi estimarea corectă a elementului de risc, precizarea modalităţilor de acţiune, 

a etapelor responsabilităţilor şi a resurselor necesare pentru  implementarea obiectivelor specifice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 
• LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

• ORDIN nr. 32220/2018 privind structura anului şcolar 2018-2019  

• ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale anuale ale personalului contractual  

• OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar  

• Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea 

unor acte normative  

• ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice  

• ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar  

• ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar  

• ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ  

• ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar  

• ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 

profesionale transferabile  

• ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar  

• ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă 

activitate extraşcolară  

• ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si 

didactic auxiliar, cu modificările ulterioare  

• O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu 

modificările ulterioare.  

• Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007.  

 

 

 



 

III. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 

  

III.1.  Istoricul grădiniţei 

• Titulatura oficială a grădiniţei: GRĂDINITA NR.191 

• Sediul social /Adresa: Str. Cozla, nr. 1, Sector 3 Bucuresti  

• Cod fiscal: 3212890 

• Cod sirues : 766654 

• Cod SIIIR: 4061103862 

• Tel/fax 021/ 340 10 59; e-mail: gradinita191sector3@gmail.com 

• Tipul unităţii: Grădiniţă cu program prelungit 

• Felul unităţii: independentă - PJ 

• Forma de proprietate: publică 

• Forma juridică: de stat 

• Activitatea principal/nivel de invatamant: învăţământ preşcolar (8510) 

• Forma de invatamant: Traditional 

• Programul gradinitei: 7.30 - 17.30 – program prelungit 

• Limba de predare: Limba română  

• Festivităţi şi ceremonii:  

Sărbătorirea zilelor importante în cadrul unor  activităţi comune, implicând atât copiii, cât şi parintii: Ziua Educatiei (5 

octombrie), Ziua Europei, Ziua Naţională a României, Unirea Principatelor Române, Ziua Eminescu, Ziua Brancusi,  Ziua Mondială a 

Mediului, Festivităţile de deschidere şi de închidere a anului şcolar,  Serbari scolare, Ziua Internationala a Femeii, Ziua Educatorului, 

Ziua Internationala a copilului, Festivalul In pasi de dans, Târgul Ofertelor Educaţionale. 

Situată în sectorul 3 al Capitalei, Grădiniţa Nr.191 cu program prelungit promoveaza un invatamant de calitate în concordanţă 

cu particularităţile de varsta si individuale ale copiilor şi în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii. 

Gradinita nr.191 s-a infiintat in anul 1973;gradinita este ordonator principal de credite; 

Are o suprafata de 10000 mp,din care 2000 mp cladirea si 8000 mp curtea, amenajata cu spatii de joaca pentru copii, dotate cu 

: tobogane,balansoare,bazin de inot pentru copii,sera,pista pentru alergare. 

Gradinita se afla in Sectorul 3 al Capitalei in vecinatatea scolii nr.196, a Policlinicii Titan, a Parcului Titanii; 

 Populatia este formata din familii cu nivel social si de scolarizare medii 

Accesul in unitate este facilitate de mijloace de transport diverse: metrou,autobuze 253,330,335, tramvai.   
 
 
 
   



 

 

 III.2. Analiza factorilor externi-analiza P.E.S.T.E 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, 

tehnologici şi ecologici, care se manifestă  din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.  

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică 

la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale 

Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural 

ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară 

o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care 

trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 

Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Grădiniţei Nr. 191: 

 

CONTEXTUL POLITIC        

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul următoarelor obiective: 

✓ apropierea gradinitei de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor 

strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ Strategia de dezvoltare 2014-2020, 

✓ deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 

✓ liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în 

activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului); 

✓ existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi internaţionale; 

✓ descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

✓ dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;  

✓ sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul 

român sau de către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 

îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

✓  finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru  copii - Programe guvernamentale, tichete sociale 

✓ existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu finalităţi de educaţie şi formare 

profesională 

✓ cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

Procesul de învăţământ din Gradinita se desfăşoară pe baza legislaţiei generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ 

preuniversitar, având în atenţie toate actele normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de MENCS şi de ISMB. 



 

CONTEXTUL ECONOMIC 

✓ Cresterea ratei somajului si orientarea parintilor catre gradinitele de stat 

✓ Imbunatatirea bazei materiale a unitatii prin implicarea comitetului de parinti, agenti economici in actiuni de donatii; 

✓ Amenintarea profesiei de educatoare prin insuficienta motivatie financiara si prin nerecunoasterea acestei meserii la adevarata 

valoare, car e poate determina plecarea din invatamant a multor cadre didactice; 

✓ Cunoasterea potentialului economic al zonei in vederea atragerii unor fonduri extrabugetare. 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

✓ Egalizarea sanselor educationale cu acces la integrare scolara si sociala, eliminarea discriminarilor de natura religioasa, etnica; 

✓ Servicii de calitate care sa previna intrarea copilului si a familiei in dificultate; 

✓ Segemntul social pentru care ofera servicii gradinita este favorabil educatiei si instruirii, familia si comunitatea locala 

sprijinind eforturile pentru educarea copiilor; 

✓ Sprijinirea/consilierea copiilor si a familiilor copiilor ce intampina dificultati in socializare 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. Forma cea mai 

importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică. În acest sens încercăm să motivăm toate cadrele didactice 

pentru a utilize calculatorul in procesul de invatamant. Unitatea dispune de un numar mare de calculatoare, în fiecare sală, conectate la 

internet, multifuncţionale la care se realizează material suplimentar pentru activitătile didactice si extrascolare, videoproiectoare. 

Posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.  

Ameninţare: uzura morală şi fizică, rapidă a echipamentelor IT. 

 

CONTEXTUL ECOLOGIC  

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un spaţiu afectat în permanenţă de poluare. 

Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia mediului este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă 

fundamentală în educarea tinerilor.  

Conform datelor oficiale,Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa. Există indicatori de poluare 

ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

Uniunea Europeana cere ca fiecărui locuitor să îi revină 26 m² de spaţiu verde. 

Împreună cu prescolarii  se organizeaza activităti ecologice care sunt cuprinse in planificarea calendaristica. Concluziile şi 

interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a GRADINITEI NR.191 pentru perioada 

septembrie 2018 - septembrie 2022  



 

 

III 3. ANALIZA  FACTORILOR INTERNI 

•     Unitatea: Grădiniţă nr..191 

•     Adresa  unităţii: Str. Cozla,  nr 1, sector 3, Bucureşti  

III.3.1. ANALIZA INFORMAŢIILOR  DE TIP  CANTITATIV                                                                              

CURRICULUM :  

Planul-cadru şi curriculum-ul  pentru invatamantul au fost elaborate de MENCS. Planul-cadru cuprinde disciplinele obligatorii, 

disciplinele opţionale şi facultative, precum şi numărul minim şi maxim de activitati aferente fiecăreia dintre acestea.  

In cadrul curriculum-ului se urmareste aplicarea metodelor activ-participative în procesul de învăţământ, utilizarea mijloacelor 

didactice moderne si evaluarea performanţelor şcolare; 

 Cadrele didactice au obligatia sa cunoasca şi sa aplice normele legislative şi de  politică educaţională specifice învatamantului 

preşcolar, urmărind cu precădere aspectele ce ţin de modificarile aduse de acestea - educaţia timpurie, organizarea adecvată a mediului 

educaţional şi implicarea familiei în educaţia copiilor. 

Tot in cadrul curriculum-ului se urmareste utilizarea  materialelor educaţionale (auxiliare) aprobate de MENCS,  asigurarea 

îmbunătăţirii calităţii procesului de pregătire şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă, consolidarea statutului social al 

cadrului didactic si profesionalizarea carierei prin organizarea în grădiniţă a activităţilor metodice de formare continuă vizând 

conţinuturi şi metode care facilitează dobândirea competenţelor personale şi profesionale. 

 

RESURSA UMANA 

• Personal didactic  

Personal 

Didactic 

Total 

Titulari Suplinitoare  

calificate  

Suplinitoare  

necalificate 

Grad I Grad II Definitivat Debutante 

24 13 2 0 6 3 4 2 

 

 

Personal auxiliar  1 administrator  financiar 

   1 administrator  financiar  de patrimoniu 

 



 

Personal  nedidactic Existent   Oportunităţi 

 

Bucătar 

Îngrijitor 

Spălătoreasă 

Paznic 

Lucrator mecanic 

Fochist 

3 

8 

1 

0 

1 

1 

0 

4 

0 

2 

0 

0 

Total 14 7 

• PERSONAL DIDACTIC:25 posturi didactice, din care 14 cadre didactice titulare ,din care 11 cu studii superioare 

▪ PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:1 administrator financiar si un administrator financiar de patrimoniu 

▪ PERSONAL NEDIDACTIC:14,din care:8 ingrijitoare,3 bucatari calificati,1 lucrator mecanic,1 spalatoreasa,1 fochist, 

2 agenti de paza angajati ai firmei de paza si protectie 

▪ EFECTIVELE DE COPII:12 Grupe de program prelungit, cu un plan de scolarizare de 240 copii, 

▪     Populaţia preşcolară:  

▪ *Numărul de copii- 273 

▪ *Numărul de grupe- 12  

▪ *Mediul de provenienţă-urban  

▪ *Dinamica numărului de copii:  

▪   2014/2015 –   302 copii (12 grupe)   

▪   2015/2016 –   297 copii ( 12 grupe)  

▪  2016/2017 -   275 copii (12 grupe)   

▪ 2017-2018 -  273 copii (12 grupe) 

 

PLANUL DE SCOLARIZARE : este depasit an de an;copiii sunt retrasi din gradinita doar in cazul schimbarii 

domiciliului;copiii participa la actiuni extrascolare,expozitii,concursuri pe diferite teme,festivaluri. 

 

 

 



 

 

CONSILIUL DE 

ADMINISTRATIE 

CONSILIUL PROFESORAL 

 

COMISIA METODICĂ 

COMISIA DE RECEPŢIE 

 

COMISIA PENTRU 

COMBATEREA 

VIOLENTEI 

 

COMISIA PENTRU 

PROIECTE SI 

PROGRAME 

COMISIA PSI SI SSM  

 

COMISIA CEAC 

 

COMISIA PT. CURRICULUM  

 

COMISIA PENTRU 
FORMARE 

PROFESIONALA 

COMISIA PENTRU ACTIV. 

EXTRACURRICULARE 

DIRECTOR 
 



 

RESURSA MATERIALA:  

Corp A-12 din cele 14 Sali de grupa sunt cu tripla functionalitate;fiecare sala de grupa este dotata cu mobilier nou,adecvat,arii 

de stimulare,biblioteca,televizor,copiatoare,calculatoare, combine musicale; paturile sunt incorporate in dulapuri speciale. 

1 sala de sport care este dotata cu material sportiv: :mingii,corzi,cercuri,saltele de gimnastica;sala de sport poate fii folosita si 

ca spatiu de joaca pentru anotimpul rece,drept care este dotata si cu 2 tobogane de interior;in aceeasi sala se pot desfasura si cursuri de 

formare a cadrelor didactice;pentru acest scop, sala dispune si de o biblioteca si se pot monta cele 20 de pupitre pentru cadre didactice 

si 80 de scaune pentru adulti, un retroproiector si ecran retroproiector,un videoproiector,un televizor,un aparat cu dvd si cd player; 

1 cabinet metodic, ce  este dotat cu mobilier nou si functional,seturi de planse si jocuri,volume de carti pentru uzul la 

clasa,costume populare din Oas,costume populare din zona Dobrogei,costume pentru dansuri moderne, rochii albe, lungi, din tul, 

rochii lungi, din tul, de culoare verde si galben, alte rochite de scena, pentru diverse personaje din povesti, opincute 

albe,argintii.galbene,cizmulite argintii de scena,20 halate albe cu sigla gradinitei,sarafane colorate,de protective, pentru pictura, 

sevalete, material specific picturii.                 

Corp B- eate compus din 4 sali de grupa cu tripla functionalitate; fiecare sala de grupa este dotata cu mobilier nou, adecvat, arii 

de stimulare, biblioteca, televizor, copiatoare, calculatoare, combine musicale, proiector, ecran de proiectie; cabinet metodic, cabinet 

medical, bucatarie, oficii. 

 

RESURSA FINANCIARA Primaria sectorului 3 finanteaza bugetul anual aprobat:s-au realizat lucrari de reparatii ale terasei 

gradinitei-partial,zugraveli exterioare,igienizari,reparatii, raschetat si paluxat parchet in cladirea veche,investitii:montare plita si hota 

la bucatarie,montare ansambluri de joaca in curtea gradinitei. Cu sprijinul parintilor se realizeaza si venituri extrabugetare prin diverse 

donatii facute de acestia :televizoare, imprimante, aspiratoare, material sportiv pentru sala de sport. 

 

RELATIA CU COMUNITATEA: se realizeaza pe baza actiunilor periodice cu parintii (sedinte,lectii 

deschise,serbari,excursii,implicarea lor in organizarea de excursii si actiuni commune cu scoala;se desfasoara actiuni in parteneriat cu 

Scoala generala 195, 196,cu biserica, cu reprezentantii Inspectoratului Scolar al sectorului 3,I.S.M.B.,gradinite din sector,unitati 

scolare din tara. 

                  

  III 3.2 ANALIZA  INFORMAŢIILOR DE TIP CALITATIV  

 

REZULTATELE  COPIILOR LA SFÂRSIT DE AN SCOLAR  

 

În anul şcolar 2017 - 2018, procesul de învăţământ s-a desfăşurat conform structurii anului scolar. La inceputul anului au fost 

inscrisi 273 copii care au avut o frecventa buna pe parcursul anului scolar. 

 



 

Mediul de provenienţă al copiilor 

Zona in care se afla gradinita are un numar semnificativ de familii cu posibilitati financiare ridicate. Mediul este propice pentru 

gradinita, acesta oferind nu numai potentiali clienti cu statut economic stabil, ci si un ambient sanatos: deparet de traficul intens, 

vegetatie si spatii de joaca.  

 

a. Nivelul de pregatire a prescolarilor  

Intregul demers didactic este conceput si realizat cu mult profesionalism. Gradinita sustine nevoile individuale ale copiilor, 

dezvolta la fiecare copil potentialul propriu, ceeaza un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligentei, a creativitatii si a realizarii de 

sine. Aplica principiile de lucru diferentiat, acestea urmarind sa sustina aptitudinile individuale si sa intareasca fundamentul unei vieti 

sociale si morale si dezvoltarea unor relatii naturale, armonioase intre indivizi si grupuri.  

Educatia in Gradinita nr. 191 imbogateste si respecta sistemul educational actual. Prin curriculumul aprobat, cu metode moderne 

de predare si invatare, prin practicile sale specifice gradinita se identifica printr-o oferta educationala specializata si diferentiata.  

In afara de activitatile propriu-zise se desfasoara ca activitati extracurriculare cursuri de lb. engleza,dans, karate. 

 

b. Relatiile de parteneriat cu familia 

Intreaga activitate desfasurata presupune o relatie de colaborare cu partenerii eduactionali – parintii prescolarilor. Se organizeaza 

periodic intalniri, sedinte, lectorate, consultatii, activitati demonstrative, serbari cu acestia pentru informare si pentru marcarea 

progreselor copiilor. Acestia vor fi atrasi in derularea activitatilor instructiv-educative si a proiectelor tematice. În urma acestor 

actiuni va creste semnificativ implicarea parintilor si calitatea monitorizarii evolutiei periodice a copiilor. 

 

c. Formarea continua a personalului didactic 

Perfectionarea personalului didactic se va desfasura pe doua planuri: 

• Propria formare continua prin Comisiile Metodice, cercurile pedagogice, consfatuirile de specialitate, alte cursuri de 

perfectionare organizate de CCD sau alti furnizori de formare. 

• Obtinerea de grade didactice, master didactic, doctorat. 

Specificul gardinitei noastre in domeniul profesional al cadrelor didactice va fi legat in primul rand de crearea unei echipe 

omogene de lucru, in care cadrele didactice isi asuma responsabilitati si roluri complexe, sunt dezvoltate in domenii ca relatii 

publice, gestionarea situatiilor de criza, a celor de urgent, integrarea copiilor cu dizabilitati, recunoasterea si valorificarea nevoilor 

personale ale tuturor copiilor. 

Gradinita isi doreste din partea personalului nu numai competenta  profesionala ci si calitate umana, modele de moralitate si etica 

construite constient in interiorul unei echipe stabile si motivate in scopul dezvoltarii armonioase. 

Nivelul  comportamental şi cultural al cadrelor didactice este ridicat, dominantă fiind seriozitatea, competenţa, dăruirea pentru 

munca  cu preşcolarii, colaborarea cu familiile acestora, priceperea şi dragostea pentru cei mici. 

Relaţiile interpersonale bazate pe încredere, respect şi ajutor reciproc, colaborare, cooperare, toleranţă şi încredere 

constructivă. 



 

În permanenţă se urmăreşte  ca în centrul preocupărilor cadrelor didactice să stea copilul şi interesele acestuia, ridicarea 

nivelului profesional, inovarea didactică, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 

 

 
CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 
 

La nivelul  Gradinitei sunt stabilite următoarele obiective:  

• Evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional, a calităţii activităţilor extracurriculare.  

• Evaluarea calităţii activităţii personalului din unitate şi a calităţii managementului şcolar.  

• Monitorizarea calităţii activităţilor didactice desfăşurate de către cadrele didactice în raport cu beneficiarii primari ai educaţiei, 

respectiv preşcolarii.  

• Sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activităţii de predare, învăţare şi evaluare, a procesului 

managerial; sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea atingerii standardelor de performanţă de către preşcolari.  

• Evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadre didactice şi preşcolari.  

• Sintetizarea observaţiilor în vederea realizării propunerilor de modificare sau de elaborare de politici educaţionale.  

• Evaluarea calităţii activităţilor extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale-a ofertei educaţionale, a managementului şcolar, 

a activităţii personalului din gradinita. 

  

Tipuri de inspecţii şcolare desfăşurate in anul scolar 2017 – 2018 

 

 

Inspecţie tematică Inspecţie de 

specialitate 

Inspecţie generală Inspecţie pentru 

acreditare Aracip 

 

2015-2016 

 

- 

 

- 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  III.3.3 ANALIZA  S.W.O.T 

Pentru a realiza o bună analiză a organizaţiei preşcolare, vom apela la metoda S.W.O.T,  

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE  SLABE 
 

✓ accesul la educaţia timpurie pentru copiii de vîrstă preşcolară, 

inclusiv pentru cei care aparţin unor grupuri dezavantajate şi 

grupuri vulnerabile;  

✓ utilizarea curentă în procesul de învăţământ, a echipamentului 

informatic, a aparaturii şi materialelor didactice;  

✓ Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;  

✓ Cadre didactice interesate de creşterea prestigiului unitatii; 

✓ Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare continua, 

interesul major pentru obtinerea gradelor didactice; 

✓ Conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic 

şi a bazei materiale; 

✓ Existenta Legii Educaţiei Nationale–reformarea sistemului de 

învăţământ printr-un demers educativ centrat pe elev 

(competenţe, egalitate de şanse, trasee educaţionale 

individualizate); 

✓ Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

organizate în gradinita şi în afara ei (,,Şcoala Altfel’’ – „Să 

stii mai multe, să fii mai bun!”); 

✓ Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze 

capacităţile creatoare ale copiilor; 

✓ Buna colaborare în cadrul echipei manageriale cât şi cu 

colectivul de cadre didactice; 

✓ Existenţa soft-urilor educaţionale de specialitate; 

✓ Existenta unor spaţii de învăţământ corespunzătoare 

desfăşurării în condiţii optime a activitatilor; 

✓ Utilizarea instrumentelor de asigurare a calităţii;  

✓ Un sistem eficient de control, îndrumare, monitorizare şi 

evaluare a activităţii personalului didactic;  

✓ Existenţa unei baze de date - SIIIR privind populaţia şcolară, 

cadrele didactice, normarea, mişcarea de personal didactic;  

✓ Creşterea numărului de parteneriate educaţionale, de 

✓ Insuficienta colaborare a părinţilor cu unitatea scolara;  

✓ Insuficienta utilizare a mijloacelor didactice moderne; 

✓ Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic 

existent în gradinita; 

✓ Personal  nedidactic insuficient si numar mare de copii; 

✓ Scaderea varstei de scolarizare prin mutarea la scoala a grupei 

pregatitoare; 

✓ Dificultăţi în finanţarea proiectelor, activităţilor educative, 

dezvoltarea lor fiind o condiţie a unui învăţământ modern şi 

eficient, pe toate laturile sale – formale, informale, 

nonformale; 

✓ Insuficienta preocupare pentru participarea la cursuri de 

perfecţionare care presupun costuri din partea cadrelor 

didactice; 

✓ Utilizarea intr-o mare masura a metodelor tradiţionale de 

instruire, educare şi evaluare; 

✓ Lipsa unui consilier scolar, a unui cabinet de logopedie.  

✓ Disfuncţionalităţi sau comunicare formală, în relaţia gradinita - 

familie  

✓ Nefunctionalitatea bazinului de inot 

• Criza de timp apărută in urma actualei situaţii economice reduce 

participarea unora dintre părinţi la viaţa şcolară şi are implicaţii in 

relaţiile cadru didactic - părinte,părinte - copil, cat şi in performanţa 

şcolară a elevilor; 

• Creşterea numărului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

• O depreciere a statutului profesorului in societate  ceea ce 

determină dificultăţi in impunerea cadrului didactic, ca principal 

factor al educaţiei, in faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 



 

programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor 

şcolare;  

✓ Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din 

învăţământul preuniversitar;  

✓ Colaborarea cu instituţiile administraţiei publice locale şi 

teritoriale;  

✓ Existenţa unui site al gradinitei.  

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 

✓ Existenţa cursurilor acreditate de formare profesională CNFP 

şi CNFPA oferite de CCD, universităţi, OG şi ONG;  

✓ colaborarea cu D.G.A.S.P.C., Poliţia Locală, Jandarmeria, 

Direcţia Generală de Sănătate Publică, Primăria Sectorului 3 

si a  Municipiului  Bucureşti;  

✓ Existenţa la nivelul Consiliului Local a unor programe de 

colaborare şi parteneriat cu unităţile de învăţământ;  

✓ Cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile; 

✓ Preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale pentru 

dezvoltarea bazei materiale; 

✓ Comunitatea locală manifestă un interes crescut faţă de 

rezolvarea problemelor gradinitei. 

 

 

 

✓ Declinul demografic;  

✓ Atractivitatea scăzută pentru profesia de cadru didactic din 

motive financiare;  

✓ Situaţia economică dificilă ceea ce duce la finanţarea scăzută a 

învăţământului;  

✓ Lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar cadrele didactice cu 

rezultate deosebite în procesul educativ; 

✓ Insuficienta unui buget planificat acordat formării profesionale 

la nivelul unităţilor şcolare;  

✓ Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de 

formare / perfecţionare;  

✓ Interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi 

rezolvarea problemelor gradinitei;  

✓ Lipsa mijloacelor relevante de motivare  a cadrelor didactice; 

✓ Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei 

informale, care promovează valori contrare celor ale 

invatamantului; 

✓ Prejudicii de imagine, morale si fizice aduse de mass - media 

invatamantului românesc. 

✓ Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor privind rolul lor 

de principal partener educaţional al gradinitei. 

 

 

 



 

III.3.4.CULTURA  ORGANIZAŢIONALĂ 

 

Imaginea gradinitei  în comunitate  se evidentiaza prin calitatea activităţilor desfăşurate de cadre didactice, atât prin cele 

curriculare, cât şi prin cele extracurriculare. 

Deviza:  Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. – Nelson Mandela 

 

Valori şi principii cultivate şi promovate în gradinita 

Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă 

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria 

persoană 

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile 

acţiuni 

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat 

oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

Toţi angajaţii gradinitei formează un grup social care îşi construieşte propria identitate, dezvoltând membrilor săi conştiinţa 

apartenenţei la acesta, construind căi dinamice de comunicare între ei, membrii lui găsindu-se într-o strânsă interdependenţă pentru 

realizarea unor obiective organizaţionale comune şi atingerea aceloraşi scopuri. Grupurile de lucru îndeplinesc cele patru caracteristici 

fundamentale:  

• existenţa unei structuri a grupului;  

• apartenenţa la grup – din organigramă se văd relaţiile dintre actorii care duc la acţiuni interpersonale centrate pe diverse sarcini 

de lucru;  

• emergenţa coeziunii – legăturile dintre membrii grupului sunt puternice datorită scopului comun, a numărului relativ mic de 

actori;  

• dezvoltarea identităţii sociale a membrilor grupului – angajaţii organizaţiei sunt foarte legaţi de aceasta datorită unicităţii ei în 

peisajul învăţământului şi acţionează unitar faţă de mediul extern.  

Grupul este eficient având următoarele trăsături care deschid calea unei reale comunicări a în interiorul cât şi în exteriorul instituţiei :  

• atmosferă informală, relaxată;  

• comunicare pe vertical si pe orizontala;  

• sarcini cunoscute şi asumate de fiecare membru;  

• ascultare activă şi încredere reciprocă;  

• conflicte prevenite prin abordări anticipative;  

• consens în majoritatea deciziilor;  



 

IV. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI NR.191 
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. – Nelson Mandela 

Obiectivul principal al Gradinitei nr.191 este creșterea calității activității instructiv educative, în concordanță cu cerințele 

curriculumului si asigurarea modernizării bazei materiale, în vederea obținerii de  performanțe, ținându-se cont de situația concretă din 

unitate, de condițiile comunității și de familiile preșcolarilor. 

Pornind de la relaţia directă dintre educaţie şi dezvoltarea societăţii, o unitate preşcolară asigură dezvoltarea calitativă a 

învăţămîntului prin sporirea profesionalismului personalului didactic, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în învăţămînt, 

integrarea învăţământului şi cercetării, sporirea competitivităţii sistemului de învăţămînt pe plan internaţional, în scopul înzestrării 

tuturor membrilor societăţii cu valori morale, intelectuale şi estetice, cunoştinţe practice şi abilităţi de a deveni cetăţeni conştienţi, 

responsabili şi dinamici, care pot contribui la dezvoltarea întregii societăţi. In actualul context socio-economic şi cultural, grădiniţa va 

răspunde favorabil, prompt şi eficient ,tuturor solicitărilor, oferind un învăţământ formativ şi activând elementele caracteristice  

necesare vieţii individuale şi comunitare, ca factori activi ai progresului social şi al prosperităţii. 

 

V. MISIUNEA GRĂDINIŢEI 

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la 

formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie 

în viaţă. Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii 

vieţi, însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universal, educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii. Asigurarea părinţilor că educaţia 

copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă. 

Misiunea gradinitei va fi  fundamentata pe valorile unitatii de invatamant astfel: 

1. Personalul ca principala resursa a gradinitei 

2. Mediul adecvat de desfasurare a activitatilor 

3. Evaluarea nivelului de pregatire a personalului 

4. Utilizarea eficienta a resurselor materiale si financiare. 

 

 

 

 

 

                                                       



 

VI. TINTE( OBIECTIVELE) STRATEGICE 

       Ţintele strategice, fundamentate pe misiunea cunoscută şi asumată de toate grupurile de interes reprezentate în unitatea noastră 

vor ilustra scopurile sau intenţiile majore pe care doreşte să le dezvolte sau să le îmbunătăţească întreagă comunitate educaţional. 

Iată-le enumerate într-o ordine prioritară, asociate fiind justificările de rigoare.  

 

1. Asigurarea unui proces instructiv-educativ care să corespundă standardelor de calitate prin 

aplicarea politicilor educaționale ale MENCS, aplicarea principiilor învățării vizibile. 

2. Desfășurarea unui management educaţional adecvat la nivelul grădiniţei pentru realizarea 

unei educaţii centrate pe copil. 

3. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în 

vederea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv –educativ; 

4. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale gradiniţă-familie, administrație locală, comunitate, 

agenți economici, sindicate, ONG-uri, programe educaționale europene. 

5. Atragerea de resurse de finantare și gestionarea eficientă a celor existente. 

 

 
MOTIVAREA ALEGERII ŢINTELOR 

 

✓ ţintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale şi locale; 

✓ sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile;  

✓ folosesc mai eficient resursele disponibile ale institutiei;  

✓ conduc la creşterea calităţii educaţiei ;  

✓ conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse; 

✓ contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului unitatii scolare.  

 

 

 ETAPELE DE  REALIZARE A PDI: 

 

Etapele  de  realizare  a  PDI  le proiectăm în  succesiunea  lor  calendaristică. 

 

Partea mobilă, flexibilă a Planului de dezvoltare instituţională este Planul operaţional. 



 

VII. PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL  ŞCOLAR  2018  - 2022 

 AL  GRĂDINIŢEI   NR. 191 

Nr. Domenii funcţionale  Programe de dezvoltare  Perioada  Tinta  

strategică  
 

1.  

 

MANAGEMENT 

INSTITUŢIONAL  
• Evaluarea calităţii managementului şcolar, a activităţii 

personalului din gradinita. 

• Parteneriat educaţional cu autorităţile locale şi cu organizaţiile 

sindicale din domeniul învăţământului din Municipiul Bucureşti  

2018-2022  T1, T2, T4, 

T5,   

 

2.  

 

CURRICULUM ŞI 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ  
• Evaluarea permanenta a calităţii curriculum-ului  a activităţilor 

extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale – a ofertei 

educaţionale . 

2018-2022  T1, T3  

 

3.  

 

MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII  
• Asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate 

•  Consilierea şcolară prin cabinetele specializate si cu ajutorul 

cadrelor didactice 

2018-2022  T1, T2, T6,  

 

4.  

 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE  
• Formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului 

didactic din unitate  

2018-2022  T1, T2,  

 

 

5.  

 

COPII CU CERINTE 

SPECIALE  
• Integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale , daca este cazul 2018-2022  T1, T3, T5,  

 

6.  

 

EDUCAŢIE 

PERMANENTĂ  
• Planificarea participarii cadrelor didactice la cursuri de formare, 

la activitati metodice. 

• Completarea studiilor acolo unde este cazul 

2018-2022  T1, T3, T5,  

 

7.  

 

PROIECTE SI 

PROGRAME  
• Participarea la proiectele şi programele educaţionale 

• Programe privind activitatea extraşcolară  

2018-2022  T1, T3, T5,  

   

 

8.  

 

RELAŢII CU PUBLICUL 

ŞI IMAGINE 

 

• Comunicarea cu instituţiile mass-media la nivelul Municipiului 

Bucureşti, cu partenerii educaţionali şi cu reprezentanţii unităţilor 

de învăţământ : gradinite din sectorul 3, teatre, ISMB, Consiliul 

Local 

2018-2022  T1, T2, T5 

 

 

 

 



 

TINTA 1. Asigurarea unui proces instructiv-educativ care să corespundă standardelor de calitate prin 

aplicarea politicilor educaționale ale MENCS, aplicarea principiilor învățării vizibile. 
O1.Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar  

O2.Elaborarea documentelor manageriale, de planificare şi organizare a activităţii la nivelul compartimentelor si la nivelul fiecarei grupe 

O3.Delegarea autorităţii manageriale pentru fiecare compartiment si stabilirea comisiilor de lucru de la nivelul gradinitei 

O4.Elaborarea documentelor CEAC  Realizarea unor proceduri de lucru: PO acordare prim ajutor,  PO comunicarea internă,externă si 

institutională, PO selectare auxiliare didactice. 

O5.Planificarea asistentelor la grupe /activitati  Planificarea de activitati demonstrative pentru parinti 

O6.Planificarea disciplinelor optionale, selectarea  auxiliarelor curriculare, a materialelor didactice de bază pentru procesul instructiv- educative 

O7.Elaborarea programului de evaluări iniţiale, continue, semestriale  şi finale 

O8.Proiectarea activităţilor educative si extracurriculare  Orientarea spre activitaţi inedited 

O9.Consiliere părinti privind procesului instructiv-educativ 

OBIECTI

VE 

STRATE

GICE 

REZULTAT TERMEN RESPONS

ABILI 

RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE 

O1. Raport privind starea si calitatea 

invatamantului din gradinita in fiecare anul 

scolar  

Anual  

Semestrial 

Director  

 

 

Rapoartele 

comisii 

Realizarea unui 

raport obiectiv cu 

identificarea 

tuturor apectelor 

Resurse 

financiare 

proprii /buget  

O2. 
 

 

Planul managerial , Plan operational 

Planurile operationale ale comisiilor pe sem 

I, 

Reactualizare Regulament intern , ROF UIP 

Planificarea activitatilor instructiv-educative 

la grupe 

Anual  

Semestrial 

Director  

Resp. 

comisiilor 

Legi, ordine 

metodologii 

Curriculum 

inv.prescolar 

 

Realizarea 

documentelor 

manageriale 

bazate pe o analiză 

obiectiva 

Resurse 

financiare 

proprii  

O3. Constituirea comisiilor permanente si 

temporare de lucru 

Stabilirea atributiilor pentru membrii 

comisiilor constituite 

Anual  

Semestrial 

Responsabi

li comisii  

Legi, ordine, 

metodologii 

Deciziile 

comisiilor 

Logistica 

specifica 

O4. Elaborarea RAEI  

Realizarea unor proceduri de lucru 

Anual  

Semestrial 

Responsabi

l CEAC 

Doc CEAC 

Manualul 

calitatii 

RAEI si 

transmiterea 

electronica catre 

ARACIP 

Logistica 

specifica 



 

 

 

 

 

 

 

O5.  Grafic de inspectii 

Planificarea activitatilor metodice la care 

participa si parintii 

 

Inceput an 

scolar 

Director 

Responsabi

l Com 

Metodica 

Planificarea 

activitatilor 

Planificarea a cel 

putin 2 asistente 

pentru ficare cadru 

didactic 

Resurse proprii 

O6. Programe CDS 

Orar optionale 

Auxiliare didactice propuse ce CM, aprobate 

de CP si selectate si achizitionate de catre 

parinti 

Inceput an 

scolar 

Director 

Resp 

curriculum 

Resp Com 

Metodica 

Educatoare Acordul  100% al 

părintilor privind 

programul CDS si 

auxiliare didactice 

Resurse 

financiare 

proprii  

O7. Realizare fise de lucru  

Grafice cu punctajele obtinute la evaluari, 

interpretarea rezultatelor obtinute Planificare 

activitati recuperatorii (daca este cazul) 

Intocmirea fiselor privind dezvoltarea si 

evolutia copiilor 

Periodic Director 

Cadre 

didactice 

 

Fise de 

evaluare 

Caiete de 

lucru 

Realizarea în 

proportie de 100% 

a sesiunilor de 

evaluare 

Logistica 

specifica 

 

O8. 

 

Stabilirea graficului pentru vizite, spectacole, 

excursii pentru intregul an scolar 

Graficul serbarilor de Craciun, 8 Martie, 

sfarsit de an scolar 

Procurare de costume pentru Festivalul 

Dovleacului, Carnavalul Martisorului si In 

pasi de dans. 

Anual  

Semestrial 

Director  

Cadre 

didactice 

Teatrul 

Tandarica 

Circul 

Globus 

Opera 

Comica 

Spectacole 

Obiective 

turistice 

Realizarea în 

proportie de 100% 

a actiunilor 

propuse 

Logistica 

specifica 

O9.  

 

Grafice  consiliere si tematica elaborate la 

fiecare grupa; desfasurarea de activitati de 

consiliere in fiecare zi de vineri a 

sapatamanii. 

Anual Director  

Cadre 

didactice 

Parinti 

Medicul  

Psiholog 

Consilier 

CMBRAE Saptamanal 

program de 

consiliere la 

nivelul grupelor  

Logistica 

specifica 



 

ȚINTĂ STRATEGICĂ 2:    Desfășurarea unui management educaţional la nivelul grupelor pentru 

realizarea egalității șanselor în educație și asigurarea unei educaţii centrate pe copil. 
O1.Cultivarea unui stil managerial bazat pe spiritul de echipă, pe competenţă, pe obiectivitate şi corectitudine prin informarea personalului cu 

privire la toate deciziile manageriale 

O2.Stabilirea unor standarde de performanţă la nivelul unităţii de învăţământ preşcolar Monitorizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ 

din gradinita 

O3.Elaborarea unor metode specifice unităţii  pentru evaluare, autoevaluare, pentru asigurarea standardelor naţionale existente şi asigurarea 

calităţii educaţiei 

O4.Selectarea  materialelor didactice de bază pentru procesul instructiv-educativ, a rechizitelor scolare 

O5.Integrarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în actul didactic 

O6.Utilizarea în cadrul procesului instructiv-educativ a metodelor moderne, interactive de grup care să stimuleze dezvoltarea copiilor 

O7.Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice centrate pe elev  pe formarea de competenţe, individualizarea invatarii 

O8.Monitorizarea desfasurarii activitaţilor  la grupa: calitatea acestora, antrenarea/implicarea tuturor copiilor in propria formare, 

transferul  cunostintelor in situatii noi 

 

OBIECTIVE 

STRATEGI

CE 

REZULTAT TERMEN RESPONSABIL

I 

RESURSE INDICATORI 

DE 

PERFORMANŢ

Ă 

BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢAR

E 

O1. Dezvoltarea spiritului de echipă si a unui stil 

managerial corect, discutarea tuturor oportunitatilor 

de imbunatatire a activitatii 

An scolar  Director  

 

Cadrele 

didactice 

informare 

permanenta, 

obiectiva 100% 

Logistica 

necesara / 

specifica 

O2. 

 

Atingerea standardelor stabilite de com. CEAC; 

Fise, chestionare 

Asigurarea de material didactic suficient, modern si 

adecvat pentru fiecare activitate- (procurarea de truse 

LOGI II pentru activitatile matematice) 

Utilizarea mijloacelor moderne de invatamant de care 

dispune unitatea (laptopuri, videoproiectoare, table 

Smart,calculatoare,televizoare,  CD-uri, softuri 

educationale). 

Integrarea metodelor interactive in activitati 

Permanent  Responsabil 

CEAC 

Director 

Cadre 

didactice 

 

Elaborare de 

standarde 

proprii unitatii 

de invatamant 

Logistica 

specifica 

O3.  Fise de evaluare: initiala, formativa, sumativa, finala. 

Setul de instrumente pentru stimularea monitorizarea 

si aprecierea pregatirii pentru scoala a prescolarilor 

Periodic 

 

 

  Anual  

Semestrial 

Responsabil 

CM 

Director 

Cadre didactice 

Cadre 

didactice 

 

Atingerea 

obiectivelor 

evaluarilor in 

proportie de 

90% 

Logistica 

necesara 

 

 

 

 



 

O4.  Auxiliare didactice 

Planse imagini, CD, softuri educationale 

Distribuirea la clase a rechizitelor achizitionate cu 

banii de la bugetul alocat de Primaria sector 3. 

 

Periodic Parinti  Caiete 

individuale 

Cresterea 

calitătii actului 

didactic cu 30% 

printr-o 

proiectare did. 

moderna 

Logistica 

necesara 

O5. Laptopuri, videoproiectoare, table Smart Periodic Consiliul Local 

Educatoarele 

Logistica 

specifica 

Asigurarea 

mijloacelor de 

învătământ în 

proportie 100% 

Logistica 

specifica 

O6.  Proiectare didactică bazată pe metode moderne de 

invatamant, aplicarea materialului teoretic    

Permanent Educatoarele Metode 

interactive: 

Cubul, 

Ciorchinele 

Palariile 

ganditoare, 

Trierea 

asertiunilor 

Cresterea 

calitătii actului 

didactic cu 10% 

 

Logistica  

O7.  Proiecte didactice bazate pe formare de competente: 

Portofoliile copiilor 

Portofoliul educatoarei 

Portofoliile cadrelor didactice care vor sustine 

examenul de definitivat in sesiunea 2019 

Permanent Educatoarele 

Resp. CM 

Reviste de 

specialitate 

Softuri ed. 

Internet 

Cresterea 20% a 

performantelor 

copiilor 

Resurse 

proprii 

O8. 

 

Grafic de monitorizare a planificarii activitatilor, 

verificarea saptamanala a planificarilor si avizarea 

acestora. 

Teste de evaluare, utilizarea feed-backului pentru 

proiectarea activitatii urmatoare 

Permanent Educatoarele 

Responsabila 

CM 

Diverse 

materiale 

didactice 

Fise lucru 

Aparatura 

moderna  

Cresterea cu 

75% a nr de 

copii care se 

integrează în 

colectivele lucru 

Resurse 

proprii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

ȚINTĂ STRATEGICĂ 3:Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi 

perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv –educativ 
O1.Incadrarea personalului didactic in proportie de 100% Participarea cadrelor didactice  la programe de formare. Participarea personalului didactic la 

cursuri de igiena; completarea studiilor 

O2.Înscrierea cadrelor didactice la examenele pentru obtinerea definitivatului si  gradelor didactice 

O3.Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă la nivel local: consfătuiri, cercuri pedagogice, comisiile metodice, simpozioane, work-

shop-uri, sesiuni de comunicari stiintifice 

O4. Implicarea cadrelor didactice în activităţi  în  elaborării de materiale metodice şi instrumente de activitate didactică (fişe, teste, material didactic 

O5.Perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea aplicatiilor/ platformelor electonice 

 
OBIECTIVE 

STRATEGI

CE 

REZULTAT TERMEN RESPONSABI

LI 

RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET SURSE  

FINANŢARE 

O1. 

 

Organigrama completă 

Fise de înscriere la cursurile de formare 

Inscrierea la cursuri de pregatire in 

vederea obtinerii definitivatului si 

gradelor didactice. 

Inscrierea personalului didactic la 

cursuri de igiena 

Permanent Director  

Responsabil 

Comisia pt. 

formarea 

continuă 

Cadre 

didactice 

 

Personal didactic calificat 

– 100% 

80% dintre cadrele 

didactice optează pentru 

participarea la un curs de 

formare 

Logistica 

specifica 

Buget Primaria 

Sector 3 

 

O2. Fise de înscriere pentru sustinerea 

gradelor didactice 

  Anual  

 

Director  

Responsabil 

formarea 

continuă 

Cadre 

didactice 

98% dintre cadrele 

didactice se înscriu 

pentru sustinerea 

gradelor didactice 

Logistica 

specifica 

 

O3. Toti profesorii vor participa la un stagiu 

de formare în specialitate 

Permanent Director  

Responsabil 

Formare 

Continua 

Cadre 

didactice 

Toate cadrele înscrise vor 

absolvi stagiul de 

formare 

Logistica 

specifica 

 

04. Elaborare materiale metodice Permanent Responsabil 

CM 

Cadre 

didactice 

Cadre 

didactice 

100% dintre profesori 

elaborează materiale 

metodice 

Finantare 

proprie  

O5.  Participare la cursuri de formare  

Derulare activ.în sistem informatizat 

Permanent Director  

 

Cadre 

didactice 

60% din cadrele didactice  

participă la cursuri TIC 

Logistica 

specifica 

 



 

ŢINTĂ STRATEGICĂ  4:  Dezvoltarea parteneriatelor educaționale grădinița-familie, administrație locală, 

comunitate, agenți economici, sindicate, ONG, programe educaționale europene.. 
O1.Încheierea de parteneriate şi proiecte între grădiniţă şi comunitatea locală ( biserica, poliţia), alte instituţii. 
O2.Programul Scoala Altfel: ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 

O3.Extinderea  punctelor de informare pentru părinţi si actualizarea lor permanenta 

O4.Derularea de proiecte educationale avizate de ISMB si MENCS 

O5.Derularea de actiuni care sa faca din ce in ce mai vizibila unitatea in cadrul comunitatii;editarea pliantelor şi afişelor care vor cuprinde informaţii despre 

realizările grădinitei, actualizarea periodica a site-ului unitatii 
OBIECTIVE 
STRATEGIC
E 

REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE 

 O1. Parteneriate, proiecte cu gradinite din 

sector si din tara 

2018/ 

2019 

Director 

Responsabil 

proiecte şi 

programe 

educative 

Cadre didactice 

Umane: cadre 

didactice, 

prescolari, părinti 

Materiale 

promotionale 

Participarea copiilor 

si parintilor in 

proportie de 90% 

Parinti 

O2 Graficul activitatilor, desfasurarea de 

activitati interesante, inedite- 

Periodic Director  

Cadre didactice 

Copii 

Părinţi  

cadre didactice 

Realizarea de 100% a 

activitatilor propuse 

Parinti 

O3. Graficul activitatilor-gazeta parintilor 

Gazete grupe 

Site-ul  unitatii 

Focus- group pentru parinti 

 

Periodic Director  

Cadre didactice 

Parinti 

Copii 

Părinţi  

cadre didactice 

 

Realizarea de 100% a 

activitatilor propuse 

Primarie 

Parinti 

O4. Proiecte educationale:Vreau sa fiu 

olimpic, Bogatiile toamnei, Armonie si 

miscare 

Periodic Director  

Responsabil 

Proiecte si 

programe 

Cadre didactice 

Parinti 

Copii 

Părinţi  

cadre didactice 

 

Realizarea de 100% a 

activitatilor propuse 

Parinti 

O5.  Pliante, afise, filmulete- oferta 

educationala, imagini din activitatea 

zilnica, imagini din activitatea curenta 

expuse pe site-ul unitatii, actualizate 

periodic. 

Permanen

t 

Director 

Respons com. cu 

promovarea 

imaginii unitatii 

Cadre didactice 

Materiale 

informative 

Pliante de prezentare 

distribuite în 

comunitate, afise, 

site-ul unitatii.  

Parinti 

 



 

 

ŢINTĂ STRATEGICĂ  5:  Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente 
O1.Colaborarea cu Primaria sector 3 –Directia Invatamant pentru stabilirea bugetului, a fondurilor de salarii si a rectificarilor bugetare 

O2.Colaborarea cu biserica, poliţia, alte instituţii pentru derularea unor proiecte 

O3.Dezvoltarea fondului de carte, continuarea dotarii bibliotecii cu carti pentru copii sau din literatura de specialitate 

O4.Gestionarea eficienta a contributiei de hrana a copiilor 
OBIECTIVE 
STRATEGICE 

REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE 

 O1.  Buget  

Stat de plata 

Anual Director  

Contabil 

 

Umane Buget necesar 2018  Primaria Sector 

3 

O2.  Parteneriat cu Politia 

Parteneriat cu Biserica Pogorarea 

Sfantului Duh Titan ( preotii Niculcea 

Adrian si Parvu Gabriel) 

Anual Director  

Cadre didactice 

Copii 

Părinţi  

Cadre didactice 

Realizarea  100% a 

activitatilor propuse 

Parteneri 

O3. Atragerea de fonduri pentru: 

-achiziţionarea de carte  

-abonarea la reviste de specialitate  

Atragerea de donaţii de carte. 

Crearea unei baze de date.  

Permanen

t 

Fonduri 

financiare 

 

Director 

Contabil  

Responsabil  

Comisia de 

Licitaţie 

 

Parinti 

Copii 
Marirea numarului de 

carti cu 100% 

Parinti 

Bugetul local 

O4. Meniuri diversificate care respecta 

normele privind alimentatia sanatoasa 

a copiilor, realizarea periodica a 

anchetelor alimentare. 

Periodic Director  

Contabil 

Administrator 

Parinti 

Părinţi  

 

Alimente 

diversificate la 

preturi avantajoase 

Realizare meniuri 

sanatoase si 

diversificare 

respectand normele 

alimentare 

Parinti 

 

 

 



 

VIII. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ 

În elaborarea planului s-au consultat : 

• cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care gradinita și-

a asumat-o; 

• reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au fost atinse până acum; au fost 

reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare; 

Consultările au fost realizate în perioada iunie – septembrie 2018, în perioada de elaborare a proiectului.  

 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

• întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele și informațiile sunt colectate în 

“baza de date a gradinitei”); 

• analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

• evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și termenele propuse; 

• costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut; 

• calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 

 

1. Monitorizarea se va realiza prin : 

• deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine structurate”; 

• rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate impropriu”; 

• stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situațiile concrete; 

 

Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi va fi cea de tip managerial, adică 

vor fi monitorizați indicatorii : 

• eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

• economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

• eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

• efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem; 

În asociere cu acești indicatori, se va monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor educațioanle 

oferite de gradinita. 

 

 



 

Monitorizarea inovației. Se va folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în vedere ca inovația, creativitatea reprezintă o 

cale esențială de asigurare a calității educației: 

• măsura în care personalul gradinitei (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți, elevi, actori educaționali 

din comunitate s.a. adoptaă/participă/inițiază procese de schimbare; 

• măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită schimbare, în concordanță cu cerințele din 

standardele de calitate; 

 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de 

atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul 

costurilor, oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. 

 

2. Evaluarea implementării Proiectului de Dezvoltare Instituţională se va realiza prin:  
 

- autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate, rezultatele desprinse fiind incluse în raportul 

anual;  

- evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare finală;  

- evaluare ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore în Programul de activitate al Gradinitei şi în alte documente de 

politici în domeniul educaţiei.  

 

 

 

Planurile operationale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au contribuit la realizarea acestora. Membrii 

comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel putin o dată la 

sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual, privind starea 

învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor 

I și II vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat. 

Directorul școlii este răspunzător de realizarea obiectivelor din plan și are datoria de a interveni pentru implementarea de 

măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor de acțiune. 

 

Revizuirea planului se va face, de regulă, la inceputul anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor 

desprinse din Raportul privind starea învățământului în gradinita, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii 

directi și indirecti ai unitatii. 

DIRECTOR 

RODICA DUMITRACHE 


